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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian dan sifat masalah yang akan diteliti untuk 

mendapatkan data tentang hubungan antara religiositas dengan perilaku seksual 

remaja, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010: 14) 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

dependen (tergantung) yaitu perilaku seksual remaja dan variabel independen 

(bebas). yaitu religiositas. 

3.03. Definisi Operasional 

1. Perilaku seksual remaja 

Perilaku seksual remaja adalah segala tingkah laku yang dilakukan oleh 

seorang berusia 15-17 tahun dan belum menikah yang didorong oleh hasrat 

seksual terhadap lawan jenis ataupun sesama jenis melalui aktivitas yang 

bermacam-macam yang dimulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku yang 

dilakukan berdua seperti sentuhan, ciuman, bercumbu sampai bersenggama, 

dengan obyek seksual yang dapat berupa orang lain, orang dalam khayalan atau 

diri sendiri. Perilaku seksual remaja diukur menggunakan skala perilaku seksual 
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remaja yaitu bersentuhan (touching), berciuman (kissing), bercumbu (petting), 

dan berhubungan badan (coitus). Semakin tinggi nilai skor pada skala ini, maka 

semakin tinggi perilaku seksual remaja, semakin rendah skala nilai skor pada 

skala ini maka semakin rendah pula perilaku seksual remaja.. 

2. Religiositas 

Religiositas adalah sikap batin pribadi setiap manusia di hadapan Tuhan 

yang merupakan perilaku terhadap agama yang berupa penghayatan terhadap 

nilai-nilai agama dengan melihat seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh 

keyakinan, seberapa besar pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa 

dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Religiositas diukur dengan 

skala religiositas yang terdiri dari dimensi keyakinan (ideologi), praktik agama 

(ritualistik), pengalaman (eksperensial), pengetahuan (intelektual), dan 

pengamalan (konsekuensial). Semakin tinggi skor pada skala ini maka semakin 

tinggi religiositas pada remaja, semakin rendah skor maka semakin rendah pula 

religiositas pada remaja. 

3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah Siswa aktif kelas I dan kelas II SMK di 

daerah Ungaran yang berusia 15-17 tahun yang belum menikah. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

random sampling, yaitu dalam pengambilan sampel, peneliti mencampur subjek-

subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama (Arikunto, 

2010: 177). 
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3.05. Metode Pengumpulan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan 

skala religiositas dan perilaku seksual. 

3.05.01. Skala perilaku seksual 

Pengukuran perilaku seksual menggunakan skala perilaku seksual 

berdasarkan bentuk perilaku seksual menurut Duvval dan Miller (dikutip dari 

Jempormasse, 2015), yaitu: 

1. Bersentuhan (touching) 

2. Berciuman (kissing) 

3. Bercumbu (petting) 

4. Berhubungan badan (coitus) 

Keempat dimensi tersebut akan menjadi dasar untuk pembuatan skala 

religiositas yang disajikan pada blue print di bawah ini: 

Tabel 3.01 Blue sprint skala perilaku seksual 

Indikator 

Banyak Item Jumlah Item 

Favourable Unfavourable Valid 
Tidak 

valid 

Bersentuhan 1, 9, 17, 25, 33 2, 10, 18, 26, 34 6 4 

Berciuman 3, 11, 19, 27, 35 4, 12, 20, 28, 36 8 2 

Bercumbu 5, 13, 21, 29, 37 6, 14, 22, 30, 38 8 2 

Berhubungan badan 7, 15, 23, 31, 39 8, 16, 24, 32, 40 7 3 

Jumlah 20 20 29 11 

 
Jumlah item pernyataan dari skala perilaku seksual yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 40 item yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 

20 item favourable dan 20 item unfavourable. Sistem penilaian skala perilaku 

seksual bergerak dari nilai 1 hingga 4, berikut penilaian untuk masing-masing 

jawaban: 

1. Item favourable 
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Untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 1 

Untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 2 

Untuk jawaban Sesuai (STS) diberi nilai 3 

Untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 4 

2. Item unfavourable 

Untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 4 

Untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 3 

Untuk jawaban Sesuai (STS) diberi nilai 2 

Untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 1 

3.05.02. Skala religiositas 

Pengukuran religiositas menggunakan skala religiositas berdasarkan 

indikator religiositas menurut Glock & Stark (dalam Ancok & Suroso, 2011), yaitu: 

1. Keyakinan (ideologi) 

2. Praktik agama (ritualistik) 

3. Pengalaman (eksperensial) 

4. Pengetahuan (intelektual) 

5. Pengamalan (konsekuensional) 

Kelima indikator tersebut akan menjadi dasar untuk pembuatan skala 

religiositas yang disajikan pada blue print di bawah ini: 

Tabel 3.02 Blue print skala religiositas 

Indikator 
Banyak Item Jumlah Item 

Favourable Unfavourable Valid Tidak Valid 

Keyakinan 1, 11 2, 12 2 2 

Praktik agama 3, 13 4, 14 4 0 

Pengalaman 5, 15 6, 16 4 0 

Pengetahuan 7, 17 8, 18 4 0 

Pengamalan 9, 19 10, 20 3 1 

Jumlah 10 10 17 3 
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Jumlah item pernyataan dari skala religiositas yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 20 item yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 10 item 

favourable dan 10 item unfavourable. Sistem penilaian skala religiositas bergerak 

dari nilai 1 hingga 4, berikut penilaian untuk masing-masing jawaban: 

1. Item favourable 

Untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 1 

Untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 2 

Untuk jawaban Sesuai (STS) diberi nilai 3 

Untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 4 

2. Item unfavourable 

Untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 4 

Untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 3 

Untuk jawaban Sesuai (STS) diberi nilai 2 

Untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 1 

3.06. Uji Coba Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur 

Menurut Arikunto (2010: 211) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan suatu instrumen. Ada dua jenis validitas 

sesuai dengan cara pengujiannya, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. 

Dalam penelitian ini untuk menguji coba alat ukur digunakan validitas eksternal, 

yaitu instrumen yang dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrumen tersebut 

sesuai dengan data atau informasi lain yang mengenai variabel penelitian yang 

dimaksud. Untuk menguji kevalidan tiap item pernyataan dapat dikorelasikan 

dengan jumlah skor akhir menggunakan korelasi Products Moment, dilanjutkan 

dengan part whole unutk menghindari terjadinya over estimate (kelebihan bobot). 
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Perhitungan ini menggunakan bantuan komputer dengan program Statistical 

Packages of Social Science (SPSS). Apabila diperoleh hasil korelasi dengan nilai 

signifikansi yang lebih dari atau sama dengan 0,05 berarti item itu valid, tetapi 

apabila diperoleh hasil korelasi dengan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 

berarti item itu tidak valid atau gugur. 

3.06.02. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. (Arikunto, 2010: 221). Dalam penelitian ini, untuk 

mengukur reliabilitas alat ukur dilakukan dengan uji statistik menggunakan teknik 

Alpha Cronbach. Perhitungan ini menggunakan bantuan komputer dengan 

program Statistical Packages of Social Science (SPSS). 

3.07. Metode Analisis Data 

3.07.01. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang digunakan untuk analisis data pada penelitian ini yaitu uji 

normalitas data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan uji Linieritas data.  

3.07.02. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode kuantitatif. Apabila data yang diuji terdistribusi normal maka  teknik 

statistik korelasi menggunakan korelasi Pearson Products Moment. Namun 

apabila data yang diuji tidak terdistribusi normal maka teknik korelasi 

menggunakan korelasi Spearman Metode analisis ini akan mencari hubungan 

antara religiositas dengan perilaku seksual pada penelitian ini. 

 


